
Latvijas Republikas Finanšu ministrijas izdevums 2013. gada novembris

No 10. decembRa 
iegādājieties eiro 
sākumkomplektu
> 15. lpp.

Viss par eiro
ieviešanu latvijā!>!! 3. lpp 

oficiālais pārejas kurss

eur 1 = lvl 0,702804

Bezmaksas informatīvais tālrunis 8000 3000
www.eiro.lv

atcerieties!  
latvijas Banka mūžīgi mainīs 
latus pret eiro – gan santīmus, 
gan latus.

Banknotes eirozonā visur ir 
vienādas, monētām atšķiras 
viena puse > 4.–5. lpp.

policija iesaka –   
mainiet naudu tikai  
drošās vietās! > 5. lpp.

veicot pārrēķinu,  
oficiālo pārejas kursu
nedrīkst noapaļot! > 6. lpp.

visvienkāršāk samainīt naudu, 
kas atrodas komercbankās vai 
Latvijas Pasta kontā > 8. lpp.

līdz 2014. gada 31. martam 
latu maiņa būs iespējama arī 
302 Latvijas Pasta nodaļās. 
atrodiet sev tuvāko pasta 
nodaļu! > 11. lpp.

avīzi krievu valodā vaicājiet 
tuvākajā Latvijas Pasta nodaļā!

ZEMGALE

kā notiek 
pāreja 
zemgalĒ
> 12. lpp.



nākamā gada 
1. janvārī eiro kļūs 
par latvijas valsts 
naudaszīmi un 
norēķinu vienību.

tas ir īpašs pagrieziena punkts latvijas 
vēstures līkločos, kas ietekmēs ikvienu 
šīs valsts iedzīvotāju. gan tos, kuri no-
darbojas ar uzņēmējdarbību, gan ceļoša-
nas entuziastus, gan publiskajā sektorā 
strādājošos, gan arī pensionārus, jau-
niešus, ģimenes, t. i., visus kopā un katru 
no mums atsevišķi. tieši tādēļ latvijas 
valsts institūcijas – Finanšu ministrija, 
latvijas banka un daudzas citas – ir roku 
rokā strādājušas ar eiropas komisiju, lai 
rūpīgi sagatavotos šim notikumam. eiro 
ieviešana, protams, nozīmē dažas pār-
maiņas ikdienas dzīvē, taču ieguvumi 
pavisam noteikti atsvērs šīs īslaicīgās 
neērtības. galu galā, patlaban mēs visi 
kopā izdzīvojam būtisku vēstures brīdi.

daudzas no eiro priekšrocībām būs 
pamanāmas un izbaudāmas jau tūliņ. 
tiem, kuri ceļo eirozonas valstīs, ce-
ļojumi kļūs lētāki, jo no izdevumu sa-
raksta varēs svītrot komisijas maksu 
par valūtas maiņu. arī tepat uz vietas 
iepirkšanās kļūs pircējiem izdevīgāka – 
eiro padara cenas caurredzamas, tās 
ir vienkāršāk salīdzināt ar cenām citās 
eirozonas valstīs. lielākie ieguvēji būs 
uzņēmēji un ekonomiski aktīvie iedzī-
votāji – vairs nebūs jāuztraucas ne tikai 
par valūtas konvertāciju izdevumiem, 
bet izzudīs arī raizes par kursu svārstī-
bām. kā zināms, uzņēmējdarbībā tas 
nozīmē zemākas ražošanas izmaksas 
un labvēlīgāku piekļuvi finansējumam. 
samazināsies arī valdības izmaksas 
par aizņemto naudu – mazāk nodokļu 
maksātāju naudas tiks tērēts, maksājot 
valsts parāda procentus.

cienījamie latvijas 
iedzīvotāji!

mēs gribētu izmantot šo iespēju, lai vēl-
reiz apliecinātu – visas atbildīgās insti-
tūcijas turpinās rūpēties, lai eiro ievie-
šana neizraisītu cenu pieaugumu. mēs 
arī darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai 
pāreja uz jauno valūtu būtu tik vienkārša 
un iedzīvotājiem ērta, cik vien iespējams.

mēs patiešām ticam, ka eiro padarīs 
latvijas valsti spēcīgāku, bet tās iedzī-
votājus – turīgākus. mēs arī apzināmies, 
ka jaunā valūta ietekmē daudzus ikdie-
nas dzīves aspektus. tādēļ mēs īpaši 
cenšamies samazināt iespējamās neēr-
tības un panākt, lai ikviens latvijas ie-
dzīvotājs būtu labi informēts un pilnībā 

gatavs eiro ieviešanai. lai tā būtu, mēs 
rūpējamies par latvijas iedzīvotāju in-
formēšanu – ir izveidota interneta lapa 
www.eiro.lv, kur var atrast visu svarī-
gāko informāciju par eiro ieviešanu. ie-
dzīvotājiem ir pieejams arī bezmaksas 
tālrunis 8000 3000, uz kuru zvanot var 
iegūt atbildes uz jebkuru jautājumu par 
jauno valūtu.

visbeidzot, mēs ikvienai mājsaimniecī-
bai nosūtām šo izdevumu – tajā ir iz-
stāstīts viss, kas vien jums varētu būt 
svarīgs, kopā ar latviju sperot šo nozī-
mīgo soli pretim jaunam posmam mūsu 
kopīgajā nākotnē. 

andris vilks
latvijas republikas

finanšu ministrs

oli rĒns
eiropas komisijas viceprezidents,
ekonomikas un monetāro lietu un 

par eiro atbildīgais komisārs
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Eiro ir LAbs dArbA 
instruments

septiņus gadus jūs bijāt eiro 
projekta vadītāja un jau 
vairāk nekā divus gadus – eiro 
projekta vadības komitejas 
priekšsēdētāja. kas noteica jūsu 
izvēli latvijas nākotnei – lats 
vai eiro?
jā, strādāju latvijas eiro projektā kopš 
2005. gada, kad tika nodibināta eiro 
projekta vadības komiteja, un atceros, 
kā latvijas nacionālais eiro ieviešanas 
plāns tapa tā pirmajā redakcijā jau 
2006. gada sākumā.
mana izvēle par eiro bija ļoti vienkār-
ša, jo tikko bijām iestājušies eiropas 
savienībā un eiro ieviešana bija nāka-
mais loģiskais solis, kura sasniegšanai 
bija izvirzīts mērķa datums 2008. gada 
1. janvāris. taču tajā laikā saimnieko-
šana valstiskā līmenī vēl nebija atbil-
stoša, nebijām guvuši to pieredzi, kas 
mums ir patlaban, ejot cauri ļoti sma-
gai ekonomikas krīzei. nesapratām, 
ka svarīgāk par ātriem ieguvumiem 
ir spēja nodrošināt ekonomikas attīs-
tību ilgtermiņā. pastāvēja viedoklis, 
ka ekonomikas likumi neattiecas uz 
mums, tādēļ mūsu ekonomikas tem-
peratūra neatbilda eiro ieviešanas kri-
tērijiem – tā saucamajiem māstrihtas 
kritērijiem*. būtībā jau tie paredz tikai 
vienu – spēju līdzsvaroti un pārdomāti 
pārvaldīt savas valsts finanses. pašlaik 
apzināmies, cik svarīgi to ir prast gan 
valstiskā līmenī, gan arī katras ģime-
nes kontekstā.
jau 1998. gadā, kad vēl ne tik sen bija 
ieviests lats, latvieši ar stratēģisku 
valsts skatījumu eiro redzēja kā daļu 
no latvijas un eiropas nākotnes. bruno 
rubess tajā laikā teica: „kad es valstis 
apgrozībā ieviesīs eiro, latvija būs 
daudz tālāk saimnieciskajā un arī na-

cionālās pašapziņas attīstībā. Ceļš, ko 
mēs būsim nogājuši no 1998. gada līdz 
2002. gadam, būs ļoti nozīmīgs, jo šo-
brīd mūsu rīcībā ir instrumenti, zināša-
nas un elektroniskās iespējas, lai strau-
ji virzītos uz priekšu. arī likumdošanas 
akti latvijā būs sakārtoti. attīstība būs 
ievērojama, un nacionālajai pašapziņai 
nauda vairs nebūs tik eksistenciāli sva-
rīga. latvijai būs nepieciešams jauns 
sapnis. mēs izjutīsim lepnumu par kaut 
ko citu, ne tikai par ozolu uz 5 latu nau-
daszīmes. latvieši ir izglītota un gudra 
tauta, jaunā paaudze būs redzējusi pa-
sauli, un tai būs visas iespējas izvirzīt 
sev jaunus mērķus.” 
lai cik arī grūti latvijas bankai divdes-
mit gadu bija jāsargā lats no visu vei-
du pārbaudījumiem, tas mums ir labi 
kalpojis, ir stabils un sagatavoja šo 
iespēju – pāriet uz eiro. 

kāds tad ir latvijas mērķis ar eiro?
latvijas mērķis ir strādāt eiropas mo-
netārajā savienībā ar pilnām diskusi-
jas un lemšanas tiesībām katrā līmenī. 
līdz šim jautājumos par eirozonu mūsu 
dalība aprobežojās labākajā gadījumā 
ar pasīvu novērotāja statusu. mēs ne-
varējām piedalīties darba diskusijās un 
lēmumu formulēšanā. katrai eirozo-
nas valstij darba grupās ir tieši viens 
pārstāvis, un tas nozīmē, ka ir pilnīgi 
vienāds balss svars gan nelielai, gan 
iedzīvotāju skaita vai teritorijas ziņā 
lielākai  valstij. atliek tikai pašiem gri-
bēt aktīvi piedalīties, jo mums ir, ar ko 
lepoties un dalīties ar citām valstīm, – 
nereti tieši mūsu valsts lielums vai ie-
dzīvotāju skaits veicina risinājumu no-
vatorismu un priekšlikumu efektivitāti.
svarīgi, ka nesenā ekonomikas un fi-
nanšu krīze parādīja mūsu potenciālu 

un spēju būt elastīgiem arī pārmaiņās. 
spējām pārskatīt pašu saražotā pie-
vienoto vērtību un tādējādi esam sa-
snieguši to, ka mūsu eksporta kāpumu 
nosaka mūsu produkcijas spēja kon-
kurēt ārpus latvijas. interesantākais 
vēl tikai priekšā – eiro ir labs darba 
instruments, un kopā ar to mēs esam 
kļuvuši par valsti, kas ir eiropas aug-
stākajā līgā.

vai tas nozīmētu, ka mēs 
varēsim būt lepni par šo padarīto 
darbu un latvijas eiro tāpat kā 
līdz šim par latvijas latu?
eiro projekts visās valstīs ir bijis visu 
kopīgs projekts. visas valstis ir lepo-
jušās par kopā padarīto. arī latvijā 
mums ir daudzi uzņēmēji, kas jau kopš 
pagājušā gada aktīvi strādājuši plecu 
pie pleca ar ierēdņiem, lai pārejas pro-
cess būtu ērts, vienkāršs un drošs. 
arī latvijas eiro būs tikpat skaistas 
monētas kā latvijas latam. lepnums, 
ka mūsu simbolu redzēs tālu pāri lat-
vijas robežām, liek pacelt galvu augstu 
un iztaisnot plecus. tas ir apliecinā-
jums mūsu varēšanai. un tas ir lieliski! 

saruna ar latvijas repuBlikas 
finanšu ministrijas valsts 
sekretāri sanitu Bajāri.

*	 Māstrihta	–	pilsēta	Nīderlandē,	kurā	tika	noslēgts	Eiropas	Savienības	līgums,	kas	ietvēra	
arī	dalības	eirozonā	kritērijus.	Dalības	kritērijus	parasti	dēvē	šīs	pilsētas	vārdā.
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papīra nauda un 
pretviltošanas pazīmes

eiro banknotēm ir vienots dizains, bet da-
žādi izmēri – tas ļauj vieglāk noteikt nau-
daszīmes nominālu.

banknošu dizainu 1996. gadā izvēlējās 
visā eirozonā organizētā konkursā. tajā 
uzvarēja banknotes, kuru veidolu iedves-
mojusi tēma Eiropas	 gadsimti	 un	 stili un 
kurās attēloti septiņu eiropas kultūrvēstu-
res laikmetu arhitektūras stili: antīkais stils, 
romānika, gotika, renesanse, baroks un ro-
koko, dzelzs un stikla arhitektūras laikmets 
un modernā arhitektūra. uzvaru guvušās 
sērijas autors ir roberts kalina, austrijas 
nacionālās bankas banknošu mākslinieks.

uz visām banknotēm ir attēloti arhitek-
tūras elementi – logi, vārtejas un tilti. tie 
simbolizē eiropas vienotības un nepār-
trauktas attīstības ideju.

banknotēm ir dažādi izmēri, spilgtas krā-
sas un reljefi, kā arī iespiedumi uz vir
smas, kas palīdz vājredzīgajiem atpazīt 
nominālu.

eiro banknotes ir viegli pārbaudīt, tās 
aptaustot, apskatot un pagrozot, un gal-
venie drošības elementi, kā ūdenszīme, 
pretviltošanas josla u. c., ir pazīstami no 
lata banknotēm. plašāka informācija par 
eiro banknotēm un monētām ir atspogu-
ļota eiropas Centrālās bankas un latvijas 
bankas sūtījumā. 

svarīgākais par Banknošu 
un monĒtu izskatu 
ar eiro BanknotĒm un monĒtām var maksāt visā eirozonā – austrijā,  
Beļģijā, grieķijā, igaunijā, itālijā, īrijā, francijā, kiprā, luksemBurgā, maltā, 
nīderlandĒ, portugālĒ, slovākijā, slovĒnijā, somijā, spānijā, vācijā. 
no 2014. gada 1. janvāra – arī latvijā.

visā eirozonā eiro 
banknotes ir vienādas.

lielisks pārskats par dizainu 
un drošību atrodams vietnē: 

www.jaunas-euro-
banknotes.eu.
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ikviena eirozonas dalībvalsts izvēlas savu 
monētu dizainu, atspoguļojot tās īpašo 
vēsturi un kultūru, un šo dizainu bieži 

izvēlas konkursā. 

Monētas

Citu eirozonas valstu 1 eiro

valsts poliCija aiCina rūpēties par drošību! 

eiro monētu viena puse ir vienāda visās eirozonas valstīs.

otra puse – katra dalībvalsts veido savu dizainu.
latvijas monētu dizains tika izvēlēts tautas ideju konkursā 2004. gadā, žūrija par labāko atzina jēkabpilietes ilzes kalniņas priekšlikumu.

itālija

beļģija grieķija luksemburga slovēnija

austrija īrija kipra portugāle

vācija spānija malta slovākija

līdz ar eiro ieviešanu iedzīvotājiem jā-
ņem vērā daži piesardzības pasākumi, 
lai nekristu par upuri krāpniekiem.

1.  nelaidiet mājās svešus cilvēkus, kuri 
apgalvo, ka ieradušies saistībā ar 
eiro ieviešanu. viņi vēlēsies uzzināt, 
vai jūs glabājat mājās skaidru nau-
du, lai pēc tam to mēģinātu nolaupīt.

2.  ja pie jums ierodas kāds, kurš sevi 
dēvē par sociālo darbinieku un aicina 

iepazīties ar jaunajiem eiro parau-
giem, – nekādā gadījumā neatveriet 
durvis un ziņojiet policijai.

3.   īpaši jāuzmanās tirgotājiem – krāp-
nieki var mēģināt iemānīt viltotas 
naudaszīmes. rūpīgi pārbaudiet arī 
izdoto atlikumu, it īpaši, ja pircējs 
pēkšņi pārdomā un lūdz atdot sa-
maksāto naudu.

4.  nepiekrītiet darījumam, kurā jums 

piedāvā izdevīgāku maiņas kursu. 
tas ir mēģinājums iemānīt viltotu 
naudu vai apkrāpt.

5.  nenēsājiet līdzi lielas naudas sum-
mas, pirkumus drošāk ir veikt ar 
maksājumu karti. ja jums ir līdzi 
skaidra nauda, rūpīgi noglabājiet to 
iekškabatās un izvairieties no ļau-
žu drūzmas. naudu dodieties mai-
nīt diennakts gaišajā laikā, vislabāk 
kopā ar kādu draugu vai radinieku.

īpašs 
monĒtu 
dizains 
īpašiem 
notikumiem

visas eirozonas dalībvalstis divreiz gadā 
var izlaist divas piemiņas monētas 2 eiro 
nominālā. šīm monētām ir tās pašas ie-
zīmes un kopīgā puse kā parastām 2 eiro 
monētām. atšķirīgs ir piemiņas motīvs 
monētas pusē ar attiecīgās valsts veidoto 
simboliku.

kopīgās piemiņas monĒtas 

eirozonas valstis ir emitējušas 2 eiro pie-
miņas monētas ar kopīgu nacionālās pu-
ses motīvu, lai atzīmētu trīs gadadienas: 
romas līguma 50. gadadienu, ekonomikas 
un monetārās savienības 10. gadadienu un 
eiro banknošu un monētu 10. gadadienu. 
piemiņas monētas nav tikai suvenīri, bet 
derīga nauda arī ikdienas maksājumiem. 
par to, kā pārliecināties par eiro monētu 
īstumu, vairāk lasiet minētajā eiropas Cen-
trālās bankas un latvijas bankas sūtījumā, 
kā arī www.jaunaseurobanknotes.eu.

igaunija Francija nīderlande somija

5

eiro. latvija aug. / zemgale



Kā notieK latu 
pārrēķināšana eiro?

piemēram, jūsu pensija ir 100 lati.
100 lati : 0,702804 = 142,287 = 142,29 eiro.

arī maksa par pensijas piegādi 2014. gadā 
nemainīsies. līdz šim tā bija 1,22 lati, no nākamā 
gada janvāra – 1,74 eiro.

1,22 lati : 0,702804 = 1,735 = 1,74 eiro.

piemēram, ja līgumā ir minēti 5 lati.
5 lati : 0,702804 = 7,114  = 7,11 eiro.

visas darba algas jāpārrēķina eiro pēc noteiktā oficiālā 
pārejas kursa un matemātiskajiem pārrēķina principiem, 
tāpēc darba devējam jūsu darba līgums nav jāgroza. 

piemēram, jūsu alga ir 300 lati.
300 lati : 0,702804 = 426,861 = 426,86 eiro.

piemērs ar 300 latu algu. 
ja darba devējs noapaļo līdz 427 eiro –  
līgums nav jāpārslēdz.
ja darba devējs noapaļo līdz 430 eiro –    
līgums jāpārslēdz. 

rūpīgi pārbaudiet, 
cik liela ir jūsu 

alga eiro!

algas, pensijas, pabalsti, 
darba līguMi

visi lati pret eiro tiks 
konvertĒti pĒc eiropas 
savienīBas padomes 
2013. gada 9. jūlijā 
noteiktā oficiālā 
pārejas kursa un 
matemātiskajiem 
pārrĒķina principiem: 

1 eiro = 0,702804 lati. 

no 2014. gada 
1. janvāra algas, 
pensijas un pabalsti 
tiks izmaksāti eiro. tie 
tiks pārrēķināti pēc 
oficiālā pārejas kursa 
un matemātiskajiem 
pārrēķina principiem.

līgumi nebūs 
jāpārslēdz, bet visi 
līgumos minētie lati 
no eiro ieviešanas 
dienas ir uzskatāmi 
par eiro, ievērojot 
oficiālo pārejas kursu 
un matemātiskos 
pārrēķina principus. 

ņemiet vērā – lai arī cipari būs lielāki, 
naudas vērtība būs tāda pati kā iepriekš. 

ar saņemtajiem eiro jūs varēsiet iegādāties 
tādu pašu daudzumu pārtikas preču, 

medikamentu un veikt citus maksājumus
kā ar iepriekšējo summu latos.

atcerieties!   
pēc konvertācijas 
summa eiro 
vienmēr būs 
lielāka par 
summu latos! 

pievĒrsiet uzmanīBu!  pārrēķinot darba algu no latiem uz eiro, darba samak-
sa nedrīkst samazināties. arī tad ne, ja tas tiek darīts, ērtāku aprēķinu labad no-
apaļojot summu! ja darba devējs vēlas noapaļot darba samaksu, neveicot grozī-
jumus darba līgumā, to var palielināt tikai līdz pirmajam veselajam eiro. ja algu 
grib samazināt kaut vai par vienu centu vai palielināt vairāk nekā līdz pirmajam 
apaļajam eiro, jāveic grozījumi darba līgumā. vairāk informācijas – valsts darba 
inspekcijas mājaslapā www.vdi.gov.lv/eiro.

es padome, līdzīgi kā citām eirozonas 
valstīm, arī latvijai nemainīja iepriekš 
noteikto kursu, kuru latvijas banka bija 
noteikusi jau 2005. gada 1. janvārī.

noteiktais oficiālais pārejas kurss ir ne-
mainīgs un tieši šāds tiks piemērots arī 
pēc pieciem, desmit un vairāk gadiem. tas 
nozīmē, ka, piemēram, mainot 10 latus 
pret eiro arī pēc piecdesmit gadiem, jūs 
saņemsiet 14,23 eiro, bet, mainot 87 san-
tīmus,– saņemsiet 1,24 eiro.

lai konvertētu latus uz eiro, latu summa 
jādala ar oficiālo pārejas kursu un jāno-
apaļo līdz centam pēc matemātiskajiem 
pārrēķina principiem:
 ja trešā zīme aiz komata ir 0–4, tad 

centa vērtība nemainās;
 ja trešā zīme aiz komata ir 5–9, tad 

centa vērtība mainās uz augšu par 
vienu vienību.

piemēram,
5,37 lati : 0,702804 = 7,640 = 7,64 eiro;
5,36 lati : 0,702804 = 7,626 = 7,63 eiro.

veicot pārrēķinus, oficiālo 
pārejas kursu nedrīkst 

noapaļot!

savukārt tarifam, piemēram, rēķinos par 
elektroenerģiju un gāzi, būs tikpat zīmju 
eiro, cik bija tarifam latos:
0,0818 lati : 0,702804 = 
0,11639 = 0,1164 eiro.

ierasto lietu kārtība nemainās, vien patu-
riet prātā – visa konvertācija notiks auto-
mātiski pēc aprakstītajiem matemātiska-
jiem pārrēķina principiem. 
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maksāšana par precĒm un 
pakalpojumiem pirmajās 
divās gada nedĒļās

līdz gadumijai visi maksājumi būs la-
tos, savukārt pirmajās divās janvāra 
nedēļās – no 2014. gada 1. janvāra 
līdz 14. janvārim (ieskaitot) –, lata un 
eiro vienlaicīgas apgrozības periodā, 
skaidrā naudā būs iespējams maksāt 
gan eiro, gan latos, atlikumu saņemot 
tikai eiro. vienīgais izņēmums būs sa-
biedriskais transports, kur, maksājot 
par biļeti latos, šoferis varēs izsniegt 
latus, bet, maksājot eiro, arī atlikumā 
saņemsiet eiro. 

no 2014. gada 15. janvāra 
visi maksājumi notiks 
tikai eiro!

lai neradītu neērtības sev un citiem, ai-
cinām gada pirmajās divās nedēļās mak-
sāt ar precīzu naudu vai banku maksāju-
mu kartēm.

kā pareizi aprĒķināt 
atlikumu eiro, ja pircĒjs 
vĒlas maksāt latos?

1.   pircējs tirgū vēlas iegādāties sieru. 
nepieciešamais siera daudzums 
maksā 2,22 eiro. pircējam makā ir 
tikai lati, un pārdevējs izrēķina, ka 
latos jāmaksā 1,56 lati. 

kā to aprēķina? 
lai no eiro iegūtu latus,    
aprēķins ir šāds:
2,22 eiro x 0,702804 = 1,56 lati
(rezultāts jānoapaļo līdz santīmam).

2.  pircējam precīzas naudas maciņā 
nav, un viņš iedod 1,70 latus. pārde-
vējs izrēķina, ka 1,70 lati ir 2,42 eiro.

kā to aprēķina? 
lai no latiem iegūtu 
eiro, aprēķins ir šāds: 
1,70 lati : 0,702804 = 2,42 eiro
(rezultāts jānoapaļo līdz centam).

3.  atlikums jāizdod tikai eiro, t. i.,  
2,42 eiro – 2,22 eiro = 20 centi.

pats aprēķina princips ir vienkāršs, taču 
noteikti prasīs no mums papildu uzma-
nību, laiku un savstarpēju sapratni. aici-
nām būt saprotošiem!

kas notiks 
ar kredītu un 
noguldījumu  
līgumiem latos? 

spēkā esošos līgumus nevajadzēs grozīt 
vai aizstāt ar jauniem. summas tiks au-
tomātiski pārrēķinātas eiro pēc matemā-
tiskajiem pārrēķina principiem un oficiālā 
pārejas kursa – 0,702804 lati par vienu 

eiro. tas attiecas uz visiem līgumiem, pie-
mēram, īres līgumu, studiju līgumu. 
ja latu kredīts izsniegts ar mainīgo likmi, 
tad, sākot ar 1. janvāri, rigibor likme au-
tomātiski tiks pārvērsta euribor likmē. 
euribor ir zemākas un stabilākas nekā 
latu likmes rigibor, līdz ar to latu kredīta 
līgumu turētāji būs ieguvēji pārejā uz eiro. 

Kredīti, uzKrājuMi, 
Kartes un Konti

kas notiks ar 
manu maksājumu 
karti un kontu? 
latu kredītkaršu un debetkaršu atlikumi 
tiks automātiski pārrēķināti eiro pēc ofi-
ciālā pārejas kursa un matemātiskajiem 
pārrēķina principiem.
maksājumu kartes turpinās darboties bez 
jebkādām izmaiņām, un eiro ieviešanas 
dēļ tās nav jāmaina. katra karte būs de-
rīga līdz termiņa beigām, kas norādīts uz 
kartes. vienīgais ieteikums – lūdzam jūs 
laikus pārliecināties, vai maksājumu kartei 
nebeidzas derīguma termiņš, un, ja nepie-
ciešams, nomainīt karti.
nemainās arī maksājumu karšu numuri un 
pin kodi. karšu maksājumu limiti saistībā 

kas notiks ar 
iegādātajām 
dāvanu kartĒm?

dāvanu kartes, kas ir iegādātas līdz šā 
gada 31. decembrim latos, būs derīgas 
līdz derīguma termiņam, kas norādīts uz 
tām. veikalā tās atprečos kā eiro, piemē-
ram, 10 latu dāvanu kartes vērtība, sākot 
ar 2014. gada 1. janvāri, būs 14,23 eiro. 

ar pāreju uz eiro paliek iepriekšējie – tie tiek 
pārrēķināti eiro pēc oficiālā pārejas kursa 
un matemātiskajiem pārrēķina principiem. 
no 2014. gada 1. janvāra, izmantojot kar-
ti bankomātā, varēsiet saņemt tikai eiro. 
pārejot uz eiro, latu konta numurs paliek 
nemainīgs. nav jāatver īpašs eiro konts vai 
jāraksta papildu iesniegums bankai. visiem 
latu kontiem konvertācija eiro notiks auto-
mātiski un bez maksas. 
ja pēc latu konvertācijas jums bankā izvei-
dosies divi eiro konti, vienu varēsiet slēgt 
bez maksas divu mēnešu laikā un atlikumu 
bez maksas pārskaitīt uz otru kontu.

kas notiks ar 
iegādātajām 
LATVIJAS PASTA 
pastmarkām?

pastmarkas latos derēs vēl visu 
2014. gadu, un paralēlā nomināla past-
markas – bez termiņa ierobežojuma. uz 
vēstulēm 2014. gadā drīkst līmēt gan 
latu, gan eiro pastmarkas vienlaicīgi.  
tikai – uzmanīgi jārēķina līdzi!
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Ko darīt ar uzKrājuMieM 
sKaidrā naudā?

ja cilvēkam ir skaidras naudas uzkrā-
jumi latos, pastāv vairāki veidi, kā ēr-
tāk un lētāk tos samainīt pret eiro. 

 latu banknotes var iemaksāt savā 
kontā bez komisijas maksas naudas 
iemaksas bankomātos un Latvijas	
Pasta norēķinu kontos.

 no 2014. gada 1. janvāra pusgadu – 
līdz 2014. gada 30. jūnijam – komerc
banku filiālēs latus pret eiro varēs 
samainīt bez komisijas maksas. trīs 
mēnešus latus pret eiro bez komisijas 
maksas varēs samainīt arī īpaši iden-
tificētās 302 Latvijas	Pasta pakalpo-
jumu sniegšanas vietās visā latvijā, 
kuru tuvumā nav komercbanku filiāļu.

 latvijas banka latus pret eiro mainīs 
mūžīgi.

Ērtākais veids, kā iedzīvotājiem samainīt latus 
pret eiro, ir Bezskaidras naudas norĒķini.

sākoties 2014. gada 1. janvārim, 
Bezskaidrā nauda visos 
kontos, tostarp komercBanku 
un LATVIJAS PASTA kontos, 
automātiski un Bez komisijas 
maksas tiks konvertĒta eiro pĒc 
oficiālā pārejas kursa (eur 1 = 
lvl 0,702804) un matemātiskajiem 
pārrĒķina principiem.

ievĒrojiet!  

nesteidzieties mainīt 
skaidras naudas latus pret 

eiro pirms 2014. gada 
1. janvāra, jo tas būs 
dubults zaudējums – 

pirmkārt, šim darījumam 
tiks piemērota komisijas 

maksa par valūtas 
konvertāciju; 

otrkārt, patlaban netiek 
lietots oficiālais pārejas 

kurss (0,702804), bet gan 
tirgus kurss.

ievĒrojiet!  

Iekšlietu ministrija un 
valsts policija atgādina, 

ka iedzīvotājiem nav 
jāuzticas skaidras 

naudas mainītājiem, kas 
varētu nākt uz mājām un 
piedāvāt izdevīgāku kursu 

vai kādus skaistākus, 
jaunākus eiro.

ievĒrojiet!  

Latu skaidras naudas 
nomaiņa pret eiro jāveic 

katram iedzīvotājam 
pašam. 

vairāki ērti risinājumi ir pieejami arī 
tad, ja latu uzkrājumi skaidrā naudā 
nav lieli – tikai monētas krājkasītē vai 
ikdienas rezerve naudas makā.

 divas nedēļas pēc eiro ieviešanas (no 
2014. gada 1. janvāra līdz 14. janvā-
rim) vēl būs iespējams maksāt latos, 
tādējādi iztērējot latu atlikumus.

 monētas no krājkasītēm var iztērēt 
jau šogad. piemēram, ja monētas krā-
jis bērns, var atļaut viņam iegādāties 
kāroto lietu. var laikus padomāt par 
ziemassvētku dāvanām, un monētas 
izlietot šādam mērķim. monētas var 
ziedot dažādās akcijās, tā vienlaikus 
sniedzot palīdzīgu roku kādam, kam 
tas ir ļoti nepieciešams.

Latvijas	 Pasta nodaļās visizdevīgākais 
veids pārejai no latiem uz eiro ir bez-
skaidras naudas norēķini, kurus nodro-
šina pasta norēķinu sistēma. lai izvairī-
tos no skaidras naudas pārvadāšanas no 
mājām uz pasta nodaļu, atveriet maksā-
jumu kontu pasta norēķinu sistēmā jau 
šogad. visa nauda, kas ienāks vai gla-
bāsies šajā kontā, sākoties 2014. gada 
1. janvārim, automātiski tiks konver-
tēta eiro. konta atvēršana	 Latvijas	 

atcerieties!  Laikus noskaidrojiet sa-
vas bankas piedāvājumus un darba lai-
ku gada pirmajās divās dienās.

Pas	ta	nodaļās ir bez maksas, un arī eiro 
izņemšana no kontiem, kas tiks atvērti 
2014. gada sākumā tieši maiņas nolū-
kiem, būs bez maksas līdz 31. janvārim. 
aicinām izmantot šo iespēju!
no šā gada 1. oktobra latvijas banka 
maina latu un santīmu monētas pret 
latu banknotēm bez apjoma ierobežo-
juma un bez komisijas maksas. to var 
veikt latvijas bankā rīgā, daugavpilī 
un liepājā.
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skaidras naudas maiņas iespĒjas zemgalĒ
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„2004. gadā balsojot par iestāšanos eiropas savienībā, mēs pieņēmām 
nosacījumu arī par nākotnes iestāšanos eirozonā. pašlaik runāt par vai 
pret eiro ir novēloti. būtībā eirozonā mēs esam jau kopš brīža, kad lats tika 
piesaistīts eiro,” nelielu vēsturisku atskatu sniedz l. salcevičs.
eiro ieviešanai jēkabpils mērs saredz vairākas priekšrocības. galveno-
kārt tās būšot jūtamas uzņēmējdarbības attīstībā. „nebūs vairs izmak-
su eiro valūtas konvertēšanas procesā, ārvalstu investori varēs investēt 
latvijas tirgū ērtāk un pārskatāmāk. savukārt iedzīvotājiem, kuriem ir 
kredītsaistības eiro, vairs nebūs jāveic papildu konvertācijas. arī dodo-

ties ceļojumos eirozonas robežās, par valūtas mai-
ņu nebūs jāraizējas,” gaidāmos labumus uzskaita 
l. salcevičs. „pāreja uz eiro nav tikai banknošu no-
maiņa. es ceru, ka kopā ar eiro mūsu valsts iegūs 
arī jaunas un ienesīgas attīstības perspektīvas.”

„par gaidāmo pāreju uz eiro mūsu zem-
nieki nesatraucas. ja nu vienīgi grūtāk būs 
pierast pie cenām – lai arī naudas vērtība 
būs tāda pati, cilvēkiem šķitīs, ka veika-
los viss maksā dārgāk. tiesa, arī mūsu 
maciņos naudas būs vairāk,” spriež lau-
ku atbalsta dienesta zemgales reģionā-
lās pārvaldes vadītājs viesturs reinfelds. 
zemniekiem šī pāreja būs īpaši izdevīga. 
lad administrēto eiropas savienības fi-
nansējumu latvijai iedala eiro, bet lad to 
pārvērš latos. pēc 1. janvāra šie konvertā-
cijas izdevumi izzudīs. „saimniecības, ku-
ras jau tagad darbojas ar eiro, finansiālā 
ziņā būs ieguvējas.”  

arnis salnājs,
Latvijas 

Pasta valdes 
priekšsēdētājs

ZEMniEkiEM 
pāreja ir 
izdevīga

eiro nāK ar jaunāM 
iespējāM

leonīds salcevičs jēkabpils 
pašvaldību vada jau piekto 

sasaukumu pēc kārtas. 

Latvijas Pasts –
palīgs pārejai uz eiro

naudas
Būs vairāk. 

visērtākais veids pārejai 
uz eiro ar Latvijas Pasta 

starpniecību ikvienā pasta 
nodaļā ir bezskaidras 

naudas norēķini.

Latvijas	 Pasts, tāpat kā ikviens eiro ie-
viešanā iesaistītais uzņēmums, ir darījis 
un turpina darīt maksimāli iespējamo, lai 
pāreja uz eiro būtu viegli saprotama, ērta 
un droša. nekļūdīšos, ja teikšu, ka pat-
laban mācās faktiski visi Latvijas	Pasta 
darbinieki. 
latvijā vislielākais un sazarotākais nodaļu 
tīkls ir tieši Latvijas	Pastam, tāpēc mūsu 
uzņēmums spēj 
palīdzēt nodroši-
nāt eiro pieejamību 
latvijas iedzīvotā-
jiem arī vietās, kur 
citu šādu iespēju 
nav. Latvijas	 Pasts 
nemainīs naudu vi-
sās pasta nodaļās, 
un arī pie pastnieka 
vai kā citādi tas ne-
būs iespējams. no 
kopumā 618 Latvijas	Pasta pakalpojumu 
sniegšanas vietām lati pret eiro bez mak-
sas tiks mainīti tikai 302 pasta nodaļās 
un tikai vietās, kur nav pieejami ne ban-
ku pakalpojumi, ne bankomāti. šis nodaļu 
saraksts ir noteikts ar ministru kabineta 
noteikumiem.
vienlaikus vēlos uzsvērt, ka visērtākais 
veids pārejai uz eiro ar Latvijas	 Pasta	
starpniecību ikvienā pasta nodaļā ir bez-
skaidras naudas norēķini, ko nodrošina 

pasta norēķinu sistēma. lai izvairītos no 
skaidras naudas pārvadāšanas no mājām 
uz pasta nodaļu pēc 1. janvāra, norēķinu 
kontu pasta norēķinu sistēmā ir izdevīgi 
atvērt jau šogad un nākamajā gadā nau-
du no tā jau automātiski saņemt eiro. Lat-
vijas	Pasta	nodaļās kontu var atvērt bez 
maksas, un arī eiro no kontiem, kas tiks 
atvērti maiņas nolūkiem 2014. gada sā-
kumā, līdz 31. janvārim varēs izņemt bez 
maksas. aicinām izmantot šo iespēju!
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aknīstes novads

aknīstes pasta nodaļa
pasta iela 4, aknīste, 
lv5208
t. 65266409

auces novads

auces pasta nodaļa
raiņa iela 19, auce, 
lv3708
t. 63745291

bēnes pasta nodaļa
stacijas iela 9, bēnes 
pag., lv3711
t. 63758201

bauskas novads

brunavas pasta nodaļa
Ērgļi, brunavas pag.,
lv3907
t. 63946166

Codes pasta nodaļa
virsaiši,	Codes pag.,
lv3910
t. 63925448

īslīces pasta nodaļa
e. kapkalna iela 1–7, 
īslīce,
lv3914
t. 63946553

teņu pasta nodaļa
raiņa iela 1, 
dāviņu pag.,
lv3929
t. 63946826

uzvaras pasta nodaļa
bauskas iela 2, uzvara, 
gailīšu pag.,
lv3931
t. 63956248

dobeles novads

auru pasta nodaļa
skolas iela 8, auru pag.,  
lv3710
t. 63750448

bikstu pasta nodaļa
Liepziedi, bikstu pag., 
lv3713
t. 63729174

jaunbērzes pasta 
nodaļa
Ceriņu iela 2, 
jaunbērzes pag.,  
lv3717
t. 63723748

kaķenieku pasta nodaļa
draudzības iela 1, 
kaķenieki, annenieku 
pag., lv3718
t. 63754857

krimūnu pasta nodaļa
Krimūnas, krimūnu 
pag., lv3719
t. 63729201

naudītes pasta nodaļa
Ziedugravas	1, dz. 4, 
naudītes pag., lv3724
t. 63729160

penkules pasta nodaļa
ielejas, penkules pag.,  
lv3725
t. 63744848

miltiņu pasta nodaļa
birztalas iela 1, dz. 1, 
miltiņi, bērzes pag., 
lv3732
t. 63722453

iecavas novads

iecavas pasta nodaļa
rīgas iela 12, iecava,
lv3913
t. 63941942

jaunjelgavas
novads

jaunjelgava
lāčplēša iela 11, 
jaunjelgava,
lv5134
t. 65152376

daudzevas pasta 
nodaļa
Ābelītes, daudzeva, 
daudzeses pag.,
lv5111
t. 65141248

seces pasta nodaļa
aptiekas māja, sece, 
seces pag.,
lv5124
t. 65129326

sunākstes pasta nodaļa
Kalna	Beitāni,	
sunākstes pag.,
lv5130
t. 65129533

jelgavas novads

elejas pasta nodaļa
stacijas iela 1, eleja, 
elejas pag., 
lv3023
t. 63061446

dunavas pasta nodaļa
Kastaņi	2,	
dunavas pag.,
lv5216
t. 65229343

rubenes pasta nodaļa
Pasta	telegrāfa	
kantoris, rubene, 
rubenes pag.,
lv5229
t. 65228181

zasas pasta nodaļa
astras, zasa, 
zasas pag., 
lv5239
t. 65221048

Kokneses novads

iršu pasta nodaļa
Kūlēni, irši, iršu pag.,
lv5108
t. 65163648

kokneses pasta nodaļa
1905. gada iela 7,  
koknese, 
kokneses pag., 
lv5113
t. 65161556

bebru pasta nodaļa
Papardes, vecbebri, 
bebru pag.,
lv5135
t. 65164241

Krustpils novads 

atašienes pasta nodaļa
liepu iela 14a, 
atašiene, 
atašienes pag., 
lv5211
t. 65228368

vīpes pasta nodaļa
neretas iela 6, vīpe, 
vīpes pag., 
lv5238
t. 65228058

neretas novads

neretas pasta nodaļa
p. lodziņa iela 2, 
nereta, neretas pag.,
lv5118
t. 65176325

ērberģes pasta nodaļa
ainas, ērberģe, 
mazzalves pag.,
lv5133
t. 65175370

kaigu pasta nodaļa
draudzības iela 3, 
kalnciems,
lv3016
t. 63069148

lielplatones pasta 
nodaļa
atC	Stūri, lielplatone, 
lielplatones pag., 
lv3022
t. 63061221

līvbērzes pasta nodaļa
jelgavas iela 4, 
līvbērze, 
līvbērzes pag., 
lv3014
t. 63072348

nākotnes pasta nodaļa
skolas iela 6, nākotne, 
glūdas pag.,
lv3040
t. 63077448

sesavas pasta nodaļa
vārpas, sesavas pag., 
lv3034
t. 63061616

staļģenes pasta nodaļa
Kraujas, staļģene, 
jaunsvirlaukas pag.,
lv3031
t. 63085799

valgundes pasta nodaļa
Celtnieku iela 35, 
valgunde,  
valgundes pag., 
lv3017
t. 63085223

vilces pasta nodaļa
austrumu iela 9–1, 
vilce, vilces pag.,  
lv3026
t. 63061048

vircavas pasta nodaļa
Kamenes, vircava, 
vircavas pag.,  
lv3020
t. 63085989

zaļenieku pasta nodaļa
pagastmāja, zaļenieki, 
zaļenieku pag., 
lv3011
t. 63074448

jēkabpils novads

dignājas pasta nodaļa
Zariņi,	dignājas pag., 
lv5215
t. 65229060

bukaišu pasta nodaļa
Rotas	2,	 
bukaišu pag., lv3714
t. 63729373

zelmeņu pasta nodaļa
zelmeņi,  
tērvetes pag., lv3730
t. 63726051

vecumnieku
novads

bārbeles pasta nodaļa
tīrumi,	bārbeles pag.,
lv3905
t. 63946912

skaistkalnes pasta 
nodaļa
rīgas iela 1, 
skaistkalne,
lv3924
t. 63933248

stelpes pasta nodaļa
kalna iela 4–19, stelpe, 
lv3925
t. 63945092

vecumnieku pasta 
nodaļa
rīgas iela 28, 
vecumnieki,
lv3933
t. 63976148

valles pasta nodaļa
liepu iela 1a, valle, 
valles pag.,
lv5106
t. 65152870

kurmenes pasta nodaļa
Baltā	Skola, 
kurmenes pag.,
lv5115
t. 65152738

viesītes novads

viesītes pasta nodaļa
smilšu iela 31–44, 
viesīte,
lv5237
t. 65245348

ozolnieku novads

ozolnieku pasta nodaļa
stadiona iela 10, 
ozolnieki, 
ozolnieku pag., 
lv3018
t. 63050248

brankas pasta nodaļa
parka iela 4, brankas, 
Cenu pag.,
lv3042
t. 63057948

pļaviņu novads

pļaviņu pasta nodaļa
pasta iela 2, pļaviņas, 
lv5120
t. 65134440

rundāles novads

lielsvitenes pasta 
nodaļa
Kļavas, svitenes pag.,
lv3917
t. 63926052

pilsrundāles pasta 
nodaļa
Pilsrundāle-1, 
rundāles pag.,
lv3921
t. 63962248

salas novads

salas pasta nodaļa
susējas iela 9a, sala, 
salas pag.,
lv5230
t. 65263148

skrīveru novads

skrīveru pasta nodaļa
stacijas laukums 3, 
skrīveri, lv5125
t. 65197744

tērvetes novads

augstkalnes pasta 
nodaļa
virsaiši, augstkalnes 
pag., lv3709
t. 63729477

LATVIJAS PASTA pakalpojumu 

sniegšanas vietas zemgales 

reģionā, kur var mainīt latus pret 

eiro no 2. janvāra līdz 31. martam

www.eiropasts.lv
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vecsiljāņos	eiropas savienības priekšrocī-
bas tiek izmantotas jau ilgi un pamatīgi. 
pēdējos gados par eiropas naudu mo-

dernizēta kūts un 
uzcelta biogāzes 
stacija. arī ar pāreju 
uz eiro saimnieks 
juris sprukulis ir 
apmierināts. „uzņē-
mējiem vairs nebūs 
jāveic konvertāci-

jas, kurās katru dienu zaudējam zināmas 
naudas summas. pāreja uz eiro dos pozi-
tīvas izmaiņas,” ir pārliecināts saimnieks.

kokneses novada zemnieku 
saimniecīBā Vecsiljāņi ir vairāk 
nekā 860 govju un teļu. šeit siera 
meistares ievas midegas vadīBā top 
arī plaši iecienītais IeVAS SIerS. 

„mūsu veikalā preču nav daudz, un pircējiem mūsu produkcijas 
cenas ir labi zināmas. no 1. oktobra cenas ir norādītas gan la-
tos, gan eiro, bet divās pirmajās janvāra nedēļās samaksu pie-
ņemsim gan eiro, gan latos.” arī atlikuma izdošana no latiem 
eiro problēmas neradīs, jo kases aparāts, kad būs piespiesta 
īpaša poga, pēc formulas pats pārrēķinās, cik daudz no latos 
saņemtās naudas jāizdod eiro. tā vieglāk ir pārdevējiem un 
drošāk arī pircējiem.

pozitīvas pārMaiņas 
uzņēMējieM

VEikALi 
gatavi eiro 
ieviešanai

jaunie grib 
pasauli redzēt 

un sevi parādīt.

jaunieši būs 
ieguvēji

bauskas 
autoveikala 
Picu 
piegāde 
pārdevēja Biruta priede 
par pāreju uz eiro 
neuztraucas.

uzņĒmĒjiem vairs
neBūs jāmaksā
par konvertāciju.

„jauniešiem nav nekādu emocionālu pārdzīvojumu par latu 
nomaiņu pret eiro,” saka bauskas valsts ģimnāzijas direktors 
raimonds Žabovs. viņš 12. klases audzēkņiem pasniedz sporta 
stundas, un vidusskolēnu ekonomiskās tendences direktoram 
nav noslēpums. „11. un 12. klases skolēni daudz domā, par 
ko kļūs, kur studēs, kā iztiks studiju laikā un kur strādās tālāk. 
labu izglītību ieguvuši jaunieši apzinās savu vērtību un saprot, 
ka vecajās eiropas valstīs iegūs vairāk zinību.” bet vai jaunie un 
daudzsološie neaizbrauks pavisam? „vēlēšanās strādāt latvijā 
nāk vēlāk – līdz ar briedumu. jaunība prasa iespēju gan pasauli 
redzēt, gan sevi parādīt,” pasmaida direktors.
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pāreja uz eiro –  
aritmĒtiski vienkārši!

 pirmajās divās nedēļās inkasētos 
latus var novietot papildu naudas 
kastē, kas nav jāreģistrē valsts ie-
ņēmumu dienestā. 

 lai nodrošinātu pietiekamu eiro dau-
dzumu, ko izdot pircējiem, lūdzam 
savlaicīgi veikt skaidras naudas 
priekšpiegādi. Citu valstu pieredze lie-
cina, ka nepieciešamais skaidras nau-
das priekšpiegādes daudzums ir piecu 
līdz septiņu dienu vidējā apgrozījuma 
apmērā.

 svarīgi, lai uzņēmumam ir savlaicīgi 
noslēgts līgums ar komercbanku par 

naudas priekšpiegādi un ar inkasāci-
jas uzņēmumu par skaidras naudas 
inkasācijas pakalpojumiem.

 iekšlietu ministrija un valsts policija 
atgādina, ka saistībā ar skaidras nau-
das priekšpiegādi ir svarīgi savlaicīgi 
pārliecināties par atbilstošu papildu 
naudas glabāšanas iespēju un iesais-
tīto darbinieku apmācību.

 veicot inkasācijas darbības ar skaidru 
naudu, esiet, kā allaž, uzmanīgi – pār-
baudiet inkasenta personību, darbību 
datumu ierobežotu pieejamību, nosa-
kiet pēc iespējas īsāku laiku, cik ilgi 
jūsu uzņēmuma kasē glabāsies skaid-
ra nauda. aicinām veikalus iegādāties 
naudas pārbaudes iekārtas – detek-
torus, jo igaunijā šis ieguldījums tika 
novērtēts kā ļoti lietderīgs.

 izvairieties no nevajadzīgām darbī-
bām, piemēram, līgumi nav jāpār
slēdz un rēķinos un pavadzīmēs starp 
juridiskajām personām cenas nav 
jāatspoguļo divās valūtās. arī uz rē-
ķiniem ārvalstu valūtā netiek attieci-
nātas cenu paralēlās atspoguļošanas 
prasības.

praKtisKi 
ieteiKuMi 
uzņēMējieM

daŽi vienkārši 
padomi, lai pirCēju 
un pārdevēju 
sadarbība pārejas 
posmā noritētu pēC 
iespējas veiksmīgāk

uzņēmējus, kuru kases aparātiem ir 
izņēmums un kuriem nav jānodrošina 

čekos kopsummas latos un eiro, aicinām 
šo informāciju izvietot patērētājiem 

redzamā vietā. pēc pircēja pieprasījuma 
čekā ar roku tiks ierakstīta kopsumma 
otrā valūtā, un tas tiks apstiprināts ar 

pārdevēja parakstu. 

aicinām uzņēmējus izlikt skatlogā 
paziņojumu par maksājumiem ar 

skaidru naudu. piemēram, cienījamo 
pircēj! ja vēlaties maksāt ar 50 latu 

banknoti, pirms pirkuma pārliecinieties, 
vai pārdevējs varēs izdot atlikumu!

organizējot kases apkalpošanas 
plūsmas, aicinām piedāvāt pircējiem 
iespēju vienā kasē maksāt tikai ar 

eiro vai tikai ar karti, bet citā kasē – 
tikai ar latiem. pārdevējam tā noteikti 

būs vieglāk, savukārt pircējus tas 
varētu rosināt iepirkties tieši ar karti 

vai eiro, jo tā noteikti būs ātrāk.

aicinām uzņēmējus apsvērt, 
kā pirmajās nedēļās mudināt 

iedzīvotājus vairāk norēķināties 
ar bezskaidru naudu, jo tas 

būs drošāk un ērtāk gan jums, 
gan pircējiem.

lai ikviens iedzīvotājs varētu pakāpeniski iepazīties ar jauno valūtu, veikalos visas cenu zīmes ir norādītas gan 
latos, gan eiro. arī kases čekos un rēķinos par precēm un pakalpojumiem iedzīvotājiem jau no 2013. gada 1. oktobra 
līdz pat 2014. gada 30. jūnijam būs iespēja redzēt maksājamo kopsummu abās valūtās. 

kas notiks ar 
grāmatvedīBas uzskaiti 
un nodokļu maksājumiem?

grāmatvedībā visi attaisnojuma doku-
menti no 2014. gada 1. janvāra jāveido 
tikai eiro. sākoties pirmajai 2014. gada 
darbdienai, grāmatveži sāk visu latu 
grāmatvedības uzskaites vienību pārrē-
ķinu eiro. gada pārskats par 2013. gadu 
ir latos, bet par 2014. gadu tas jau 
būs eiro. ja pārskata gads beidzas pēc 
2014. gada 1. janvāra, gada pārskats 
jāsastāda eiro.

nodokļu un nodevu maksājumi no 
2014. gada 1. janvāra jāveic eiro. no-
dokļu deklarācijas vai labojumi tajās 
par latu periodu jāaizpilda latos. pie-
mēram, iedzīvotāju ienākuma deklarā-
cija par 2013. gadu jāaizpilda un jāie-
sniedz latos.

eiro praktiķi par grāmatvedības uzskaiti, 
nodokļu maksājumiem un citiem jautāju-
miem var vairāk uzzināt praktiskajās vad-
līnijās – elektroniski eiro.lv mājaslapā vai 
papīra formātā pēc pieprasījuma Finanšu 
ministrijā, zvanot uz bezmaksas tālruni 
8000 3000 vai rakstot info@eiro.lv.
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Meitene
uz pieClatnieKa
Finanšu ministrija 1929. gadā pieņēma 
lēmumu, ka uz jaunās sudraba piecu latu 
monētas jābūt attēlotai jaunavas	 gal-
vai, kas simbolizēs latvijas republikas 
valsti un brīvību. pēc mākslas akadēmi-
jas metu konkursa šis darbs tika uzti-
cēts grafiķim rihardam zariņam, kurš 
par modeli izvēlējās savas spiestuves 
korektori zelmu braueri (1900–1977). 
viņa bija jauna, skaista sieviete, diplo-
mēta filoloģe, kas pārvaldīja septiņas 
valodas un, kā stāsta, bijusi godīga vi-
sās lietās. vienīgi viņa necietusi, ja piecu 
latu monētu kāds publiski nosaucis par 
Mildu, – tādos brīžos viņa piecēlusies un 
pametusi kompāniju.
monētas ar zelmas braueres profilu ap-
grozībā parādījās dziļas saimnieciskās  
krīzes laikā – 1929. gada ziemassvētkos.
Cilvēkiem šī monēta saistījās ar brī-
vību un cerību par veiksmīgu un ātru 
krīzes un nabadzības pārvarēšanu. 
padomju okupācijas gados latvijas brīv-
valsts pieclatnieks kalpoja kā slēpto brī-
vības un neatkarības alku simbols un līdz 
ar to iemantoja garīgu vērtību.
zelma brauere spiestuvē nostrādāja 43 
gadus, bet pēc aiziešanas pensijā dzī-
voja āgenskalnā, rīgā. aizejot mūžībā, 
zelma brauere tika tērpta tautastērpā – 
tieši tādā, kāds redzams uz monētas.

no dzintara līdz eiro
feniņi, dālderi, graši, šiliņi, tautā 
sauktie repšiki, mūsu pašu laši, 
govis un ozols uz pieclatnieka 
līdz pat jaunajiem eiro ar lepno 
tautumeitas profilu un latvijas 
ģerboni. kopš senatnes latvijā 
dažādas naudas ir nākušas 
un gājušas. vienas uz ilgāku 
palikšanu, citas pat no ruļļiem 
nav pagūts izgriezt – tās visas 
veido krāsainu daļu no mūsu 
kopīgās vēstures. 

sākoties pirmajam pasaules karam, 
haoss pārņēma arī finanšu pasauli, 
un latvijā viena nauda nomainīja citu. 
gan pēteris stučka, gan pāvels ber-
montsavalovs drukāja savas naudas 
vienības, kuru mūžs gan bija tik īss, ka 
tās pat nepaguva izgriezt no ruļļiem. 
vēlāk uz šīm naudaszīmēm drukāja 
pastmarkas.
1922. gadā latvija sāka emitēt pati 
savu valūtu – latus. pašmājās darinā-
tā nauda gan izrādījās pārāk nekvali-
tatīva, tādēļ šo darbu uzticēja anglijas 
naudas kaltuvēm. tur arī tika izstrā-

dāts naudaszīmju dizains, piemēram, 
500 latu banknotei. 
pēc neatkarības atgūšanas 1990. gadā 
latvijā sāka trūkt naudaszīmju – pa-
domju savienības rubļus drukāja krie-
vija, tādēļ valstij nebija nekādu iespēju 
tos papildināt. risinājums bija latvijas 
rublis, plašākās aprindās pazīstams kā 
repšiks – pēc toreizējā latvijas ban-
kas prezidenta einara repšes uzvārda, 
kura paraksts bija uz katras naudas-
zīmes. 1993. gadā – pēc vairāk nekā 
50 gadu pārtraukuma – latvijā atkal 
atgriezās lats. 

pirms vēl jebkādām vienotām nau-
du maiņām ļaudis latvijas teritorijā 
galvenokārt maksāja ar dzintaru, bet 
tirgū pieņēma arī bronzas cirvjus un  
šķēpus.

pirmā papīrnauda – asignācijas – lat-
vijas teritorijā ienāca no krievijas im-
pērijas. vēlāk tās nomainīja grezniem 
caru portretiem rotātas kredītbiļetes.

pirmās naudas monētas latvijas te-
ritorijā ienāca no romas impērijas. 
tik liela uzticība mūsu senčiem bija 
romas valūtai, ka monētas lika līdzi 
arī kapā – toreiz ticēja, ka romas 
nauda vērtību nezaudēs arī viņsaulē.

latviešu tautas pasakās bieži piemi-
nētie dālderi tika kalti arī rīgā – li-
vonijas laikā, brīvpilsētas laikā, vēlāk 
zviedru karaļu pārraudzībā un kurze-
mes un zemgales hercogistē. dāldera 
svars bija aptuveni 27 grami sudraba.
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kas man jādara? 

 eur lvl
 0,01 0,01
 0,02 0,01
 0,03 0,02
 0,04 0,03
 0,05 0,04
 0,06 0,04
 0,07 0,05
 0,08 0,06
 0,09 0,06
 0,10 0,07
 0,20 0,14
 0,30 0,21
 0,40 0,28
 0,50 0,35
 0,60 0,42
 0,70 0,49
  0,80 0,56
 0,90 0,63
 1,00 0,70
 2,00 1,41
 3,00 2,11
 4,00 2,81
 5,00 3,51
 6,00 4,22
 7,00 4,92
 8,00 5,62
 9,00 6,33
 10,00 7,03
 15,00 10,54
 20,00 14,06
 25,00 17,57
 30,00 21,08
 35,00 24,60
 40,00 28,11
 45,00 31,63
 50,00 35,14
 100,00 70,28
 200,00 140,56
 300,00 210,84
 400,00 281,12
 500,00 351,40
 600,00 421,68
 700,00 491,96
 800,00 562,24
 900,00 632,52

1.  ja vēlaties iepazīt latvijas eiro jau 
pirms 2014. gada 1. janvāra – atce-
rieties, ka no 2013. gada 10. decem-
bra komercbankās, latvijas bankā 
un 302 Latvijas	Pasta pakalpojumu 
sniegšanas vietās būs iespējams 
iegādāties eiro sākumkomplektus, 
par 10 latiem saņemot 14,23 eiro. 
sākumkomplektu nauda noteikti at-
vieglos jums maksājumu veikšanu 
janvāra sākumā.

2.  līdz gadumijai pakāpeniski samazi-
niet skaidras naudas, īpaši monētu, 
daudzumu. 

atcerieties!  visērtākais veids pārejai 
uz eiro ir bezskaidras naudas norēķini.

3.  iepazīstieties ar banknošu un monē-
tu izskatu un drošības pazīmēm. uz 
latvijas eiro monētām vienā pusē 
būs redzami mūsu valsts simbo-
li – tautumeita vai latvijas ģerboņi. 
eiro monētu otra puse, kur redzami 
cipari, un banknotes visās eirozonas 
valstīs ir vienādas. atcerieties, ka ar 
latvijas eiro monētām varēs mak-
sāt visās valstīs, kur tiek lietots eiro, 
un ar citu valstu eiro monētām va-
rēs maksāt arī latvijā.

4.  ja piedzīvojat krāpšanu, laupīšanu 
vai to mēģinājumu – nekavējoties 
ziņojiet par to policijai, zvanot 112.

5.  pirmajās divās janvāra nedēļās – no 
2014. gada 1. janvāra līdz 14. jan
vārim – centieties veikalos maksāt 
ar maksājumu karti vai precīzu nau-
du, lai neveidotos rindas. atcerie-

ievĒrojiet 
piesardzīBu 
naudas maiņas 
procesā:

 neglabājiet mājās lielu skaidras nau-
das daudzumu;

 nedodieties mainīt visu skaidro naudu 
vienā reizē;

 esiet ļoti piesardzīgs, nēsājot līdzi 
skaidru naudu publiskās vietās;

 mainiet naudu diennakts gaišajā laikā, 
vislabāk kopā ar kādu radinieku vai 
draugu;

 nemainiet naudu šaubīgās vietās un 
no privātpersonām, mainiet naudu ko-
mercbankās, latvijas bankā un Latvi-
jas	Pastā;

 nelaidiet mājās un neielaidieties saru-
nās un darbībās par naudu ar svešiem 
cilvēkiem, kas ierodas jūsu dzīvesvietā.

ties, ka šajā laika periodā pārdevējs 
naudas atlikumu drīkstēs izdot tikai 
eiro, tāpēc nemaksājiet par nelieliem 
pirkumiem ar liela nomināla naudas-
zīmēm, lai neradītu situāciju, ka pār-
devējam nebūs eiro, ko izdot jums 
vai citam klientam. Ņemiet vērā, ka 
veikals nav valūtas maiņas vieta.

atcerieties!  eiro maiņas procesā 
neko nevar nokavēt, tāpēc rīkojieties 
mierīgi un esiet pret citiem iecietīgs, 
īpaši janvāra pirmajās divās nedēļās.

noskaidrojiet jebkuru jautājumu par 
eiro – www.eiro.lv vai bez maksas zvanot 
uz eiro informatīvo tālruni 8000 3000.

īsumā par Būtisko
iegaumējiet eiro kursu – 1 eiro = 0,702804 lati – un, maksājot vai mainot 
latus, nesteidzieties, rēķiniet rūpīgi līdzi! ja pamanāt kļūdu, informējiet 
par to pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju. ja viņš šo kļūdu nenovērš – 
ziņojiet patērētāju tiesību aizsardzības centram vai zvaniet uz tālruņa 
numuru 8000 3000.

eiro vai euro?
vārds euro ir svešvārds latviešu valo-
dā, jo latviešu valodā jau teju 60 gadu 
nav divskaņa eu. tāpēc ikdienas saziņā 
mēs lietojam un lietosim vārdu eiro, kas 
jau vairāk nekā desmit gadu ir iegājies 
mūsu sarunvalodā. taču, ņemot vērā, ka 
latviešu valoda pieder pie eiropas sa-

vienības latīņu alfabēta valodu saimes 
grupas, arī mums juridiskajos dokumen-
tos jālieto vienotais valūtas nosaukums 
euro. juridiskie dokumenti ir normatīvie 
akti, tiesu nolēmumi, līgumi u. c., tāpēc 
tajos lietosim svešvārdu euro, rakstot to 
slīprakstā.

oficiālais pārejas kurss

eur 1 = lvl 0,702804

eur LVL

šai tabulai ir informatīva nozīme. lai pareizi pārrēķinā-
tu eiro uz latiem, visa kopējā summa eiro jāreizina
ar oficiālo pārejas kursu – 0,702804 –,  ievērojot 

matemātiskos pārrēķina principus.  
oficiālo pārejas kursu nedrīkst noapaļot.
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LVL eur

 lvl eur
 0,01 0,01
 0,02 0,03
 0,03 0,04
 0,04 0,06
 0,05 0,07
 0,06 0,09
 0,07 0,10
 0,08 0,11
 0,09 0,13
 0,10 0,14
 0,20 0,28
 0,30 0,43
 0,40 0,57
 0,50 0,71
 0,60 0,85
 0,70 1,00
 0,80 1,14
 0,90 1,28
 1,00 1,42
 2,00 2,85
 3,00 4,27
 4,00 5,69
 5,00 7,11
 6,00 8,54
 7,00 9,96
 8,00 11,38
 9,00 12,81
 10,00 14,23
 15,00 21,34
 20,00 28,46
 25,00 35,57
 30,00 42,69
 35,00 49,80
 40,00 56,91
 45,00 64,03
 50,00 71,14
 100,00 142,29
 200,00 284,57
 300,00 426,86
 400,00 569,15
 500,00 711,44
 600,00 853,72
 700,00 996,01
 800,00 1138,30
 900,00 1280,58

svarīgāKie datumi un 
praktiskās darbības

Bezmaksas eiro informatīvais tālrunis 8000 3000

latvijas Bankas informatīvais tālrunis – 67022300
Latvijas Pasta informatīvie tālruņi – 27008001 un 67008001

latvijas komercbanku asociācijas tālrunis – 67285189
patērētāju tiesību aizsardzības centra tālruņi – 65452554 un 67388641
valsts darba inspekcijas konsultatīvie tālruņi – 67186522 un 67186523

valsts ieņēmumu dienesta bezmaksas informatīvais tālrunis – 1898
finanšu un kapitāla tirgus komisijas tālrunis – 67774800 

šai tabulai ir informatīva nozīme. lai pareizi pārrē-
ķinātu latus uz eiro, visa kopējā summa latos jādala 

ar oficiālo pārejas kursu – 0,702804 –,  ievērojot 
matemātiskos pārrēķina principus.  

oficiālo pārejas kursu nedrīkst noapaļot.

izdevums ir saņēmis eiropas savienības 
līdzfinansējumu granta līguma
Komunikācijas	aktivitātes	saistībā	ar	
eiro	ieviešanu	Latvijā ietvaros.

cenas Būs norādītas eiro un latos

mainiet latus un santīmus 
pret eiro Bez komisijas maksas 

latvijas Bankā mūžīgi

novados 
mainiet latus un 

santīmus pret 
eiro Bez komisijas 

maksas 302 
LATVIJAS PASTA 
pakalpojumu 

sniegšanas vietās

iespĒjams 
iegādā-
ties eiro 
sākum-

komplek-
tu 10,00 
latu jeB 

14,23 eiro 
vĒrtīBā

mainiet latus un santīmus 
pret eiro Bez komisijas 

maksas visās komercBankās

pakāpeniski 
samaziniet skaidrās 

naudas apjomu, 
maksājiet latos

1.
oKt.

10.
deC.

1.
jan.

14.
jan.

31.
Marts

30.
jūn.

oficiālais pārejas kurss

eur 1 = lvl 0,702804

maksājiet eiro

mak-
sājiet 
latos 

un eiro

16

eiro. latvija aug. / zemgale


